Pulse Pro
Fluid Management
®

Omvandla enkelhet till lönsamhet

Pulse® Pro Fluid Management förenklar för nytänkande verkstäder att hålla koll på och hantera vätskor i lösvikt och i realtid.
Genom att de får större transparens och ökat ansvar med förbättrad produktivitet och lönsamhet.

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

HÅLL KOLL PÅ VÄTSKOR I LÖSVIKT,
TRÅDLÖST, AUTOMATISKT OCH KORREKT

FÖRENKLA HANTERINGEN AV VÄTSKOR
I LÖSVIKT

Pulse® Pro Fluid Management är det senaste tekniska
framsteget från Graco – branshens ledare när det gäller
hantering av vätskor. Det erbjuder avancerad trådlös
teknik som gör det möjligt att med hög precision hålla
vätskor i lösvikt under uppsikt, göra kritiska dataanalyser
och automatisera anpassningsbara rapporter så att man
kan dela information och förbättra beslutsfattande, vilket
gör att Pulse är det mest omfattande, praktiska och
lättanvända systemet för vätskehantering på marknaden.

• Vet exakt hur mycket som används, var och av vem,
för en förbättrad lagerhantering
• Snabb och enkel trådlös konfiguration reducerar
installationskostnader och eliminerar behovet av
anslutning till dator
• Generera anpassningsbara, automatiserade rapporter
för mer välgrundade beslut
• Koppla varje användning direkt till en arbetsorder för
mer exakt fakturering
• Lägg till nya komponenter allt eftersom behovet växer
• Integrera med ert DMS och dela informationen i hela
organisationen

FÅ INSIKTER OM HANTERINGEN AV LÖSVIKTSVÄTSKOR

Transparens. Övervaka
varje droppe, varenda gång –
automatiskt – och minimera
minskningar, avrundningsfel och
avvikelser i fakturor.
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Ansvar. Spåra problem till
källan med hjälp av avancerad
teknik, inklusive automatiserade
varningar och anpassningsbara
rapporter.

Integration. Registrera data,
integrera med populära DMS-er
och dela snabbt med andra
intressenter för förbättrad
schemaläggning, inventering,
inköp, prissättning med mera.

Portabilitet. Para enkelt ihop
med mobila fördelarenheter
och trummor för att minska
ner på extra steg och krångel
för mekaniker

PULSE TM PRO FLUID MANAGEMENT

LÅT EFFEKTIVITET BLI DEL AV DITT VARUMÄRKE
Mekaniker använder enorma mängder vätskor i lösvikt, inklusive petroleum och syntetbaserade oljor, kylmedel,
smörjmedel, spolarvätska och annat. Det hör till de vanligaste uppgifter som mekanikerna utför. Därför är det
viktigt att hålla det i schack. När allt kommer omkring räknas varje droppe – precis som varje krona.
Använd Pulse® Pro Fluid Management för att ta full kontroll över lösviktsvätskorna som används ute i fältet,
i fordonsflottan eller servicecentret. Chefer, förmän, lagerhållare och andra kan tack vare att de får bättre uppsikt
över var vätskorna tar vägen, när de används och vem som utför arbetet, fatta mer välinformerade beslut som
förenklar verksamheten, kompenserar för tidigare förlorade kostnader och avslöjar dolda förtjänster.

Skalbarhet. Pulse kan snabbt och
enkelt tas i bruk utan överdrivna
installationskostnader eller
förseningar i nästan vilken miljö
som helst, även vid uppgraderingar
eller när man har flera byggnader
inom samma anläggning.

Korrekt fakturering. Tilldela
automatiskt varenda centiliter
vätska direkt till en arbetsorder
för att förenkla fakturering och
maximera vinstmarginalerna.

Enkelhet. Undvik överraskningar,
avbrott och förseningar.
Vätskor spåras och registreras
omedelbart och automatiskt, så att
mekaniker kan spendera mer tid
i smörjgropen eller garaget – och
betjäna fler kunder.

Lagerhantering. Håll styr
på vätskelagret och
schemalägg påfyllningar
för att minimera förseningar
och onödiga kostnader.

3

AVSLÖJA DOLDA VINSTER – OCH ETT LÄTTARE SÄTT ATT ARBETA
Innovation leder till sömlöst samarbete
Moderna system för vätskehantering följer användningen av lösviktsvätskor och håller uppsikt över tillgången från lagret till
doseringsmätarna – från smörjgropen till kontoret – så att avgörande intressenter kan dela information i realtid och fatta beslut
som förbättrar produktiviteten och lönsamheten för hela organisationen.

Pulse Hub. Anslut bara Pulse

Pulse programvara. Få en

DMS Integration. Integrera

Pulse doseringsmätare.

Hub till en strömkälla och få

snabb, sammanjämkad vy

vätskehanteringen med

Mekaniker kan snabbt ange

tillgång till ditt lokala nätverk

av alla doseringar för hela

populära DMS-er för att enklare

pinkoder och andra uppgifter

för att komma igång – ingen

verkstaden via specialdesignad

validera arbetsbeställningar.

på den robusta mätarens stora,

programvara eller dator behövs.

och webbaktiverad programvara

Med varje flöde registreras

intuitiva display. Eller så kan de

Få omedelbar tillgång till
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Se nivåerna i tankarna med ett

där andra användare kan få

för att komma igång – och alla

rapportering direkt från valfri

ögonkast. Skapa skräddarsydda

tillgång till informationen för ett

data överförs direkt för mätaren,
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mekanikern och arbetsordern.
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PULSE TM PRO FLUID MANAGEMENT

Pulse monitor för tanknivåer.

Pulse luftkontroll till pump.

Förstärkare. Välj från flera

Transportkärra. Använd

Registrera tanknivåer automa-

Stäng av luften till pumpen

enheter för att utöka Pulse

vätskor var som helst

tiskt med en ultraljudssensor.

automatiskt när den inte

räckvidd i hela anläggningen.

i verkstaden utan att

Skräddarsydda dagliga rapporter

används för att förhindra

kompromissa med säkerhet

som specificerar volymer,

slitage på ledningar och att

eller produktivitet. Mekaniker

avvikelser, larm och annat

läckande tankar tömmer ut

kan använda den robusta

kan skickas direkt till viktiga

vätska (och pengar) över hela

trumvagnen för att enkelt och

intressenter.

verkstadsgolvet.

utan hjälp eller förseningar
förflytta behållare på 200 liter till
platsen där de skall användas.
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TRÅDLÖS OCH BEKYMMERSFRI VÄTSKEHANTERING

Industriella användningar
Ta Pulse® Pro Fluid Management i bruk var än du har ett behov av att övervaka och mäta användningen av vätskor.
Eftersom systemet är helt trådlös och bara består av två komponenter, går det snabbt att installera med åtföljande
förenkling av hanteringen av lösviktsvätskor och maximering av lönsamheten i praktiskt taget alla miljöer.

Serviceanläggningar för bilar

Underhåll av tung utrustning

AVANCERAD
TEKNIK FÖR
DEN MODERNA
VERKSTADEN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Puls är en betydelsefull
uppgradering av
det branschledande
Matrix™-systemet för
vätskehantering– en
nydesignad plattform
med ett brett utbud av
avancerade komponenter
och nya funktioner
som skapats av
branschens mest erfarna
ingenjörsgrupp baserat
på tusentals timmar av
testning och feedback från
kunder runt om i världen.

Fordonsflottor

• Kompatibel med såväl petroleumbaserade som syntetiskt baserade
oljor (inklusive vätska för automatiska växellådor och smörjmedel),
frostskyddsmedel och spolarvätska
• Mäter kraftiga flöden på upp till 68 l/min
• Tillgång till programvara via alla vanliga webbläsare
• Certifierad för att samverka med vanliga DMS-leverantörer
såsom Reynolds & Reynolds®, CDK Global® (tidigare ADP),
Procede Software, Dealertrack och PBS Systems
• Drivs med 100–240 Volts växelspänning för nätanslutna produkter
och AA alkaliska batterier för batteridrivna enheter

Windows är ett varumärke registrerat av Microsoft Corporation i Förenta staterna och andra länder.
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Pulse® Pro Fluid Management är särskilt konstruerat för
att ta itu med dagens mest akuta utmaningar vid hantering av
lösviktsvätskor genom att ge mekaniker och ledningspersonal
enastående kontroll, insikter och analyser med varje tappning.

CHECK YOUR PULSE
Kolla på www.graco.com/pulse
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OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering.
Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och viskösa
material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.
Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice
utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter
och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering.
Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och
tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen.
Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden
att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.
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